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การพัฒันาความ
กา้วหนา้อย่างร่�นรมย ์

PGV3 และคะแนนการลงทะเบีียนส่่วนตัวัของคุณเป็็นกุญแจ
ส่ำาคญัในการรบัีคำาเชิิญพิิเศษส่่่ ASEA Ascent 2022 ตัาม
แนวชิายฝ่ัั่งอนังดงามของภู่เก็ตัในป็ระเทศไทยและย่ิงคุณ
ทำายอดไดม้ากเท่าไร การพิกัอย่่ในเมืองไทยของคุณก็จะย่ิง
เป็็นป็ระส่บีการณท่ี์ลำา้ค่ามากข้น้!

สรา้งคะแนน PGV3 และสรา้งธุรกิจของ
คุณในขณะท่ีคุณพักัผ่อนในสวรรค ์

ช่ีวงเวลาคุณสมบัติั
11 ก.ย. 2021 – 11 มี.ค. 2022

คุณสมบัติัการได้ร้บััสิทธิ ์
ผู่้ร่้วมธุุรกิจ ASEA ทุกรายที�มีความ
เคลื�อนไหวและยงัขาดคุณส่มบีติััใน
การเขา้ร่วม ASEA® Diamond Summit 
ก่อนวนัเริ�มตัน้ของช่ิวงเวลาการตัรวจ
ส่อบีคุณส่มบีติัั จะมีสิ่ทธิุ �ไดร้บัีคะแนน
เพืิ�อรบัีแพิคเกจรางวลั Ascent 2022

วนัท่ีของงาน ASEA Ascent 2022
22 – 26 กรกฎาคม 2022

Angsana Laguna Phuket
ตัั�งอย่่บีนชิายฝ่ั่� งทางตัะวนัตัก
เฉีียงเหนือของเกาะ รีส่อรท์ 
Angsana Laguna Phuket เป็็น
ส่่วนหน้�งของเครือรีส่อรท์แห่ง
แรกของเอเชีิย เพิลิดเพิลินไป็กบัี
ส่ระว่ายนำ �าขนาด 300 เมตัรแบีบี
ร่ป็ทรงอิส่ระของรีส่อรท์ ความ
เขียวขจีของส่วนพืิชิพิรรณเขตั
รอ้น และนำ �าทะเลที�ระยิบีระยบัี
ท่ามกลางหาดทรายขาวอบีอุ่น 
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การรบััรางวลัของคุณ
แพิคเกจรางวลั Ascent แต่ัละแพิคเกจจะข้ �นอย่่กบัียอดขายส่องป็ระเภูท จบัีตัาด่ยอดขายทั�งส่องกลุ่มไว ้และอย่าลืม
หมายตัารางวลัของคุณดว้ย!

ยอด้การลงทะเบีัยนส่วนบุัคคล
ยอดส่ั�งซืื้ �อลงทะเบีียนของผู่้ร่้วมธุุรกิจใหม่และล่กคา้ป็ระจำา จะไดร้บัีการรวมยอดในระหว่างช่ิวงเวลาคุณส่มบีติัั เพืิ�อให้
เป็็นไป็ตัามขอ้กำาหนดรางวลั ยอดขายจะถู่กนบัีจากคำาส่ั�งซืื้ �อลงทะเบีียนขั�นตัำ�า 100 คะแนนเท่านั�น (50 คะแนนส่ำาหรบัี
ล่กคา้ป็ระจำา) และตัอ้งมีการตัั�งซืื้ �อแบีบีออโตัชิ้ิพิ  

PGV3: ยอด้ของกลุ่มส่วนตวัสามระด้บัั
ส่ามระดบัีแรกของแผู้นผู้งัการส่ป็อนเซื้อรข์องคุณคือกุญแจส่่่การรบัีรางวลั Ascent ในการเริ�มส่รา้งคุณส่มบีติัั คุณตัอ้ง
เพิิ�ม PGV3 ของคุณให้ได ้20,000 คะแนนจาก PGV3 พืิ �นฐานของคุณ (PGV3 รวมทั�งหมดของคุณในช่ิวง 26 ส่ปั็ดาหก่์อน
เริ�มช่ิวงเวลาคุณส่มบีติัั)

ระด้บัั
รางวลั

แพัคเกจ
รางวลั

การสมคัร
ส่วนบุัคคล

การเติบัโตของ 
PGV3

รางวลัท่ี 1

• หอ้งพิกัแบีบีรีส่อรท์ส่ำาหรบัี 2 ท่าน
• ค่าใชิจ่้ายในการเดินทางท่องเที�ยวม่ลค่า $1,000 
• อาหารทุกมื �อ
• บีริการรบัี-ส่่งจากส่นามบิีน
• ของขวญัสุ่ดพิิเศษจาก ASEA
• การฝึั่กอบีรมและกิจกรรมส่ำาหรบัีกลุ่ม

4,000+ 50,000+

รางวลัท่ี 2

• หอ้งพิกัแบีบีรีส่อรท์ส่ำาหรบัี 2 ท่าน
• ค่าใชิจ่้ายในการเดินทางท่องเที�ยวม่ลค่า $750 
• อาหารทุกมื �อ
• บีริการรบัี-ส่่งจากส่นามบิีน
• ของขวญัสุ่ดพิิเศษจาก ASEA
• การฝึั่กอบีรมและกิจกรรมส่ำาหรบัีกลุ่ม

3,000+ 40,000+

รางวลัท่ี 3

• หอ้งพิกัแบีบีรีส่อรท์ส่ำาหรบัี 2 ท่าน
• ค่าใชิจ่้ายในการเดินทางท่องเที�ยวม่ลค่า $500 
• อาหารทุกมื �อ
• บีริการรบัี-ส่่งจากส่นามบิีน
• ของขวญัสุ่ดพิิเศษจาก ASEA
• การฝึั่กอบีรมและกิจกรรมส่ำาหรบัีกลุ่ม

2,000+ 30,000+

รางวลัท่ี 4

• หอ้งพิกัแบีบีรีส่อรท์ส่ำาหรบัี 2 ท่าน
• อาหารทุกมื �อ
• บีริการรบัี-ส่่งจากส่นามบิีน
• ของขวญัสุ่ดพิิเศษจาก ASEA
• การฝึั่กอบีรมและกิจกรรมส่ำาหรบัีกลุ่ม

1,000+ 20,000+

จำานวนเงินทั�งหมดที�แส่ดงเป็็น USD

คุณสมบัติัสำาหรบััผูร่้วมธุรกิจใหม่
ผู่้ร่้วมธุุรกิจ ASEA ใหม่ที�ลงทะเบีียนเมื�อช่ิวงเวลา
คุณส่มบีติััเริ�มตัน้ไป็แลว้ ยงัส่ามารถูเขา้ร่วมได ้PGV3  
พืิ �นฐานของพิวกเขาจะเป็็นศ่นย ์ผู่้ร่้วมธุุรกิจที�ลงทะเบีียน
ในช่ิวงระยะเวลาพืิ �นฐานจะมีพืิ �นฐาน PGV3 ส่่งสุ่ดตัาม
ตัารางดา้นขวา

สปัด้าหที์�เหล่ออยู่ในช่ีวงเวลาพ่ั �นฐาน PGV3 Max
1–4 3,000
5–8 6,000
9–13 9,000
14–17 12,000
18–21 15,000
22–26 18,000
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ขอ้กำาหนด้และเง่�อนไข

คุณสมบัติัการได้ร้บััสิทธิ � 

ASEA Ascent 2022 ใน ภู่เก็ตั ป็ระเทศไทยคือทริป็ Ascent ที�เป็็นทางการ
ส่ำาหรบัีผู่้ร่้วมธุุรกิจ ASEA ที�ลงทะเบีียนในภู่มิภูาคตัลาดเหล่านี�: 
- ออส่เตัรเลีย 
- ฮ่่องกง 
- มาเลเซีื้ย 
- นิวซีื้แลนด ์
- ฟิิลิป็ปิ็นส่ ์
- สิ่งคโป็ร ์
- ไตัห้วนั 
- ไทย

จุดหมายป็ลายทางส่ำาหรบัีส่มาชิิกที�มีคุณส่มบีติััเหมาะส่มจะไดร้บัีการ
กำาหนดโดยอตััโนมติััตัามภู่มิภูาค เมื�อมีการลงทะเบีียนบีญัชีิของคุณ ผู่้้
ร่วมธุุรกิจ ASEA ที�มีคุณส่มบีติััเหมาะส่ม อาจเลือกเขา้ร่วมจุดหมายป็ลาย
ทางของ Ascent 2022 ไดน้อกเหนือจากที�กำาหนดไวส้่ำาหรบัีภู่มิภูาคใน
ทอ้งถิู�นของตันเอง โดยจะตัอ้งรบัีผิู้ดชิอบีค่าใชิจ่้ายเองและเป็็นไป็ตัาม
จำานวนที�ว่าง 

ผู่้ร่้วมธุุรกิจที�มีตัำาแหน่งตัลอดชีิวิตัเป็็นไดมอนด ์ที�ยงัไม่เคยมีคุณส่มบีติัั
ในการเขา้ร่วม Diamond Summit  จะมีสิ่ทธิุ �ไดเ้ขา้ร่วมใน Ascent 2022 

ด่เอกส่าร “ขอ้กำาหนดและเงื�อนไขของทริป็รางวลัตัอบีแทนเพืิ�อจ่งใจ” ที�
อย่่ในคลงัขอ้ม่ล ASEA Virtual Office ของคุณที� office.aseaglobal.com 
ส่ำาหรบัีรายละเอียดเพิิ�มเติัมเกี�ยวกบัีคุณส่มบีติััการไดร้บัีรางวลัตัอบีแทน
เพืิ�อจ่งใจ  

คุณสมบัติั

คะแนนส่่งสุ่ดจากคำาส่ั�งซืื้ �อเพืิ�อลงทะเบีียนครั�งเดียวที�อาจจะถู่กนบัีใหมี้
สิ่ทธิุ �ไดร้บัีรางวลัคือ 1,000 คะแนน 

การนบัีเป็็นสิ่ทธิุ �ไดร้บัีรางวลัคะแนนส่ั�งซืื้ �อลงทะเบีียนจะตัอ้งส่่งกว่า 100 
PV (50PV ส่ำาหรบัีล่กคา้ป็ระจำา) และตัอ้งมีการตัั�งซืื้ �อแบีบีออโตัชิ้ิพิ 

การแลกรบััรางวลั

ผู่้ร่้วมธุุรกิจ ASEA ที� ไดร้บัีสิ่ทธิุ � ตัอ้งเขา้ร่วม ASEA Ascent 2022 เพืิ�อ
ขอรบัีส่่วนหน้�งส่่วนใดของแพิคเกจรางวลัของตัน 

รางวลัไม่ส่ามารถูโอนใหผู่้้อื้�นได ้และไม่ส่ามารถูแลกเป็็นเงินส่ดได้

ผู่้มี้สิ่ทธิุ �เขา้ร่วม Diamond Summit ในอดีตัและในป่็จจุบีนัทุกราย จะไดร้บัี
เชิิญใหเ้ขา้ร่วม ASEA Ascent โดยชิำาระค่าใชิจ่้ายเอง คำาเชิิญนี� (หรือการ
ซืื้�อดว้ยสิ่ทธิุ � Diamond) จะข้ �นอย่่กบัีจำานวนที�ว่าง ส่มาชิิกที�ซืื้ �อสิ่ทธิุ �จะตัอ้ง
ชิำาระค่าใชิจ่้ายในการเดินทางและค่าที�พิกัเอง 

เมื�อซืื้ �อสิ่ทธิุ �เขา้ร่วม ASEA Ascent 2022 ส่มาชิิกระดบัี Diamond จะ
ตัอ้งจองที�ผู่้านเว็บีไซื้ตัก์ารลงทะเบีียนทางการของ ASEA เพืิ�อรบัีสิ่ทธิุ
ป็ระโยชินเ์พิิ�มเติัมจากงานกิจกรรม 

ASEA จะออกค่าใชิจ่้ายในการรบัีส่่งระหว่างส่นามบิีนและรีส่อรท์ให้ใน
วนัเดินทางมาถูง้และวนัเดินทางกลบัีที�กำาหนดไว ้ส่ำาหรบัีผู่้ที้� ไดร้บัีสิ่ทธิุ �
ส่ำาหรบัี Ascent ทุกรายที�ลงทะเบีียนไว ้

ผู่้ร่้วมธุุรกิจที� ไดร้บัีสิ่ทธิุ �ท ั�งหมดตัอ้งรบัีผิู้ดชิอบีต่ัอการจองการเดินทาง
ของตันเอง ผู่้ที้� ไดร้บัีแพิคเกจรางวลัที�ส่ามารถูเบิีกค่าเดินทางได ้จะไดร้บัี
ค่าใชิจ่้ายในการเดินทางคืนภูายใน 30 วนัหลงัจากจบีงานกิจกรรม

วนัสุ่ดทา้ยของการลงทะเบีียนเขา้ร่วม ASEA Ascent คือวนัที�  1 เมษายน 
2022

การเป็ลี�ยนแป็ลงใด ๆ ในขอ้ม่ลการลงทะเบีียน รวมถูง้การเป็ลี�ยนชืิ�อและ
การเพิิ�มแขกรายใหม่ ตัอ้งยื�นเรื�องภูายใน 1 เมษายน 2022 

การเดิ้นทางและรีสอรท์ที�พักั

ตัอ้งใชิห้นงัสื่อเดินทางที�มีอายุไม่นอ้ยกว่าหกเดือนหลงัจากวนัที�เดินทาง
กลบัีตัามที�วางแผู้นไว ้

หากจำาเป็็น ผู่้ร่้วมธุุรกิจตัอ้งดำาเนินการขอวีซ่ื้าหรือเอกส่ารการเดินทาง
ของตันเอง 

ASEA ไม่ส่ามารถูแก้ไขหรืออปั็เกรดที�พิกัในรีส่อรท์ใหผู่้้ร่้วมธุุรกิจตัาม
ระดบัีรางวลัได ้ส่ำาหรบัีผู่้ร่้วมธุุรกิจที�เขา้ร่วม ASEA Ascent 2022

ASEA จะไม่ทำาป็ระกนัการเดินทางให ้ผู่้ร่้วมงานจะตัอ้งเตัรียมการของ
ตันเองตัามขอ้กำาหนดการเดินทางของป็ระเทศไทย

เราขอแนะนำาให้ ไป็ที�เว็บีไซื้ตัส์่ถูานท่ตัไทยเพืิ�อคน้หาขอ้กำาหนดการ
เดินทางล่าสุ่ดรวมถูง้การป็ระกนั COVID และขอ้กำาหนดเกี�ยวกบัีวีซ่ื้า: 
https://www.thaiembassy.com/  

ขอ้ตกลง

ASEA LLC ขอส่งวนสิ่ทธิุ �ในการใชิชื้ิ�อ ร่ป็ภูาพิ และลกัษณะความคลา้ย
ของผู่้ช้ินะรางวลัในสื่�อสิ่�งพิิมพิห์รือสื่�อออนไลน์ใด ๆ เพืิ�อทำาการตัลาด
ผู้ลิตัภูณัฑ์แ์ละโป็รโมชิั�นของ ASEA 

ASEA LLC อาจตัดัสิ่ทธิุ �ผู่้เ้ขา้ร่วมใด ๆ ก็ตัามในการไดร้บัีรางวลัจ่งใจ โดย
จะเป็็นไป็ตัามดุลยพิินิจของบีริษทัแต่ัเพีิยงผู่้เ้ดียว 

ASEA LLC ขอส่งวนสิ่ทธิุ �ในการป็รบัีเป็ลี�ยนขอ้กำาหนดและเงื�อนไขของ
โป็รแกรมรางวลัจ่งใจนี� 

การยกเลิก

ผู่้ร่้วมธุุรกิจที� ไดร้บัีสิ่ทธิุ �และลงทะเบีียนเขา้ร่วม ASEA Ascent 2022 แลว้ 
แต่ัตัดัสิ่นใจยกเลิกหรือไม่ไดม้าป็รากฏตัวั จะตัอ้งเสี่ยค่าธุรรมเนียมการ
ยกเลิกตัามที�แส่ดงไวใ้นตัารางค่าธุรรมเนียมดา้นล่าง

- ณ วนัที�หรือก่อนวนัที�  22 กุมภูาพินัธุ ์2022:  
  50% ของค่าใชิจ่้ายส่ำาหรบัีทริป็ต่ัอคน

- 23 กุมภูาพินัธุ ์- 21 เมษายน 2022:  
  80% ของค่าใชิจ่้ายส่ำาหรบัีทริป็ต่ัอคน

- 22 เมษายน เป็็นตัน้ไป็: 
  100% ของค่าใชิจ่้ายส่ำาหรบัีทริป็ต่ัอคน

ตัอ้งชิำาระค่าธุรรมเนียมการยกเลิกภูายใน 60 วนัหลงัจากยกเลิก ค่า
ธุรรมเนียมคงคา้งอาจจะทำาใหถู่้กพิกัการชิำาระค่าคอมมิชิชินัไว้

คำาถามที�พับับ่ัอย

มีขอ้จำากดั้เกี�ยวกบััจำานวนรางวลัที�มีหร่อไม่ 
ไม่มี แทนที�จะจำากดัรางวลัส่่งสุ่ดใหเ้ฉีพิาะผู่้ที้�มีคะแนนรวมส่่งสุ่ดเท่านั�น 
แต่ัในปี็นี�ทุกคนจะส่ามารถูรบัีรางวลัแต่ัละรางวลัได ้หากมีคุณส่มบีติััตัรง
ตัามเกณฑ์ที์�ระบุีไวใ้นเอกส่ารนี�

ตำาแหน่งการจ่ายประจำาสปัด้าหข์องฉันัส่งผลของสิทธิ �การได้ร้บััรางวลั 
Ascent ของฉันัหร่อไม่  
ไม่ เราไดท้ำาการเป็ลี�ยนแป็ลงขอ้กำาหนดในปี็นี� และอนัดบัีการจ่ายป็ระจำา
ส่ปั็ดาหจ์ะส่่งผู้ลต่ัอคุณส่มบีติััการไดร้บัีรางวลั ASEA™ Diamond Summit 
และทริป็ Legacy Experience ของเราเท่านั�น ไม่ใช่ิ Ascent ในตัอนนี�
รางวลั Ascent จะข้ �นอย่่กบัียอดการลงทะเบีียนและอตััราเติับีโตัของ 
PGV3 เพืิ�อส่่งเส่ริมใหผู่้้ร่้วมธุุรกิจเพิิ�มยอดขายผู้ลิตัภูณัฑ์์ในส่ามระดบัี
แรกของแผู้นพิงัการส่ป็อนเซื้อรส่์่วนตัวัของเขา

ผูที้�ได้ร้บััสิทธิ � Ascent ทุกรายจะได้เ้ขา้ร่วมทริปเดี้ยวกนัท ั�วโลกหร่อไม่ 
จุดหมายป็ลายทางของ ASEA Ascent ที�อิงกบัีภู่มิภูาคจะมีอย่่ส่ามแห่งใน
ปี็นี� ขอ้ม่ลในแผู่้นพิบัีนี�เป็็นขอ้ม่ลส่ำาหรบัี ASEA เอเชีิยแป็ซิื้ฟิิกเท่านั�น วนั
ที�  จุดหมายป็ลายทาง และรายละเอียดการเดินทางจะแตักต่ัางส่ำาหรบัี
ภู่มิภูาคอื�น

https://www.thaiembassy.com/  

